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I. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
121/20.06.2012

privind stabilirea tarifelor la serviciile de 
interes judeţean prestate de Biblioteca 
Judeţeană „A.D. XENOPOL” Arad

Hotărârea nr.
122/20.06.2012

privind stabilirea taxelor şcolare pentru anul 
de învăţământ 2012 - 2013 şi a tarifelor pentru 
activitatea de tabere agrement şi recreere 
-pentru anul 2013- la Centrul Cultural 
Judeţean Arad

Hotărârea nr.
123/20.06.2012

privind aprobarea taxelor pentru serviciile 
prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Arad în anul 2013

Hotărârea nr.
124/20.06.2012

privind aprobarea taxelor specifice 
Complexului Muzeal Arad, pe anul 2013

Hotărârea nr.
125/20.06.2012

privind aprobarea taxelor judeţene pentru 
activitatea de urbanism şi autorizare, pe anul 
2013

Hotărârea nr.
126/20.06.2012

privind modificarea Organigramei, a Statului 
de funcţii şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Hotărârea nr.
127/20.06.2012

privind modificarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii, prin înfiinţarea funcţiei de 
Administrator Public în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Arad

Hotărârea nr.
128/20.06.2012

privind aprobarea achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă şi/sau de reprezentare

Hotărârea nr.
129/20.06.2012

privind modificarea denumirii acţiunii 
„Festivalul Clătitelor”
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Hotărârea nr.
130/20.06.2012

pentru modificarea Hotărârii nr. 
28/02.02.2012, privind repartizarea către 
bugetele locale a cotei de 20% din unele 
venituri ale Bugetului de Stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale -pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
a proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală

Hotărârea nr.
131/20.06.2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Arad nr. 26 din 02.02.2012, cu 
privire la repartizarea sumelor defalcate din 
Taxa pe Valoarea Adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale

Hotărârea nr.
132/20.06.2012

cu privire la modificarea H.C.J. Arad nr. 
27/2012, privind repartizarea sumelor 
defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată 
-destinate finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale- unor consilii 
locale, pe obiective

Hotărârea nr.
133/20.06.2012

privind rectificarea Bugetului General de 
Venituri şi Cheltuieli al judeţului Arad pe anul 
2012

Hotărârea nr.
134/28.06.2012

privind alegerea Comisiei de validare a 
mandatelor consilierilor judeţeni

Hotărârea nr.
135/28.06.2012

privind validarea mandatelor pentru funcţia de 
consilier judeţean

Hotărârea nr.
136/28.06.2012

privind declararea Consiliului Judeţean Arad 
ca legal constituit

Hotărârea nr.
137/28.06.2012

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului 
Judeţean Arad
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